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Nederlandse Samenvatting

Andreï Makine. Tegenwoordigheid van de afwezigheid :
beschouwing over kunst (fotografie, cinema, muziek)

Dit proefschrift bevat vijf delen en vijftien hoofdstukken. Het eerste deel 
behandeld de positie van mijn werk binnen het onderzoeksveld. Na in het 
eerste hoofdstuk “La tradition franco-russe » (De Franse-Russiche tradi-
tie),  de interculturele relaties tussen Frankrijk en Rusland te hebben be-
studeerd kon ik vaststellen dat deze relaties steunen op een lange traditie. 
Zij zijn terug te voeren op diverse vormen (cultureel, politiek, literair, eco-
nomische) en stammen van voren het huwelijk in 1052, van Anna Jaros-
lavna, dochter van Jaroslav de Wijze, met de koning van Frankrijk Hen-
drik de eerste. Uit deze lange traditie zijn vele schrijvers voortgekomen, 
die in het Frans hun werken hebben geschreven. De meeste bekende onder 
hen is tegenwoordig Andreï Makine. In dit hoofdstuk behandel ik ook de 
Russische emigratie en haar literatuur, de Sovjet-literatuur, met de nadruk 
op het “realisme socialiste”, de blindheid van de Westerse wereld tegen-
over de gebeurtenissen in de USSR, en de dissidenten.
In het tweede hoofdstuk, “Circonvolutions de l’approche” (Omwentelin-
gen van de benadering), heb ik de tegenwoordige staat van de kritiek vast-
gesteld en mijn benadering uitgelicht. Omdat Makine zijn romans in het 
Frans schrijft, heeft de kritiek hem tot nu toe als een Franse schrijver be-
schouwd, zonder rekening te houden met zijn Russische achtergronden 
(literaire en culturele), wat volgens mij een te beperkt beeld van de auteur 
geeft. Zodoende heeft de kritiek de Russische kant van de auteur totaal 
veronachtzamen. Velen zijn zelfs zover gegaan hem als “proustiaans” te 
betitelen, zonder te preciseren wat dat inhield. Daartegenover benader ik 
hem als een internationaal schrijver. Daardoor blijkt dat een analyse als de 
mijne gerechtvaardigd is. Ik geef toe dat het makiniaanse oeuvre een dui-
delijke Franse kant bevat, maar mijn werk heeft ook tot doel de Russische 
kant ervan te benaderen. De grote aantal van de voorbeelden laat duidelijk 
zien dat zo een benadering op zijn plaats is. In dit stadium van mijn onder-
zoek heb ik onmogelijk kunnen vaststellen dat Andreï Makine al zijn ro-
mans in het Frans geschreven heeft. Maar deze onduidelijkheid maakt zijn 
werk voor mij juist nog interessanter. Mede daardoor beschouw ik hem als 
een internationaal auteur. 
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Het tweede gedeelte, “Bilinguisme et méthodologie” (Tweetaligheid 
en methodologie), heeft mij de mogelijkheid geboden om de specificiteit 
van Makines tweetaligheid te toetsten aan de theorie van Bakhtine. In het 
derde hoofdstuk, “Le « bilinguisme » des romans” (De “tweetaligheid” 
van de romans), heeft de tweetaligheid van Makine mij aangespoord om 
sporen van tweetaligheid in de romans te zoeken. Daarvoor heb ik gebruik 
gemaakt van de theorie van Mikhaïl Bakhtine zoals door hem vastgelegd 
in Esthétique et théorie du roman (1975). Het werd mij duidelijk dat Bakh-
tin zijn theorie uitsluitend gefundeerd heeft op auteurs die eentalig zijn in 
hun werk (Rabelais, Dostoïevski) . Zijn theorie schiet tekort in het geval 
van meertalige schrijvers. Deze stand van zaken heeft mij genoodzaakt 
gereedschappen te creëren voor de analyse van werken door deze specifie-
ke auteurs in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk: “Élargissement de 
l’outil bakhtinien” (Uitbreiding van het bakhtiniaanse gereedschap).  Het 
is duidelijk dat zulke gereedschappen hun nut zullen bewijzen tijdens de 
studie van auteurs tussen twee of meer culturen daar deze auteurs vaak 
meerdere talen bezigen.

Beschrijvingen vormen een samenbundeling van de mening over 
teksten (Mieke Bal, Narratologie. Les Instances du récit). Bij het lezen 
van Makine ben ik verbaasd over het grote aantal beschrijvingen van kunst 
(fotografie, film, muziek o.a.). Wat is de functie van deze beschrijvingen? 
Zijn het ekphraseis? Om mijn werk duidelijk verstaanbaar te maken ver-
klaar ik  in hoofdstuk IV, “Descriptions de l’art : les concepts d’analyse 
employés ” (Beschrijvingen van de gebruikte concepten voor mijn analy-
se), de concepten die ik gebruik in mijn verdere analyse. De ekphrasis, met 
een korte historiek van het woord en zijn betekenis vanaf de antieke perio-
de, tot de moderne critici zoals W.J.T. Mitchell, Picture theory (1994) et 
Iconology : Image, Text, Ideology  (1986), of Gérard Genette Figures I
(1966), Figures II (1969) en Figures III (1972), en de descriptie volgens 
Philippe Hamon La Description littéraire. De l’antiquité à Roland Bar-
thes : une anthologie (1991) en Introduction à l’analyse du descriptif
(1981), Mieke Bal (op. cit.). Antoine Compagnon La Seconde main ou le 
travail de la citation (1979) heeft mij de theorie aangereikt om het citaat te 
definiëren.  La Chambre claire (1980) van Roland Barthes heeft mij het 
anker gegeven voor de analyse van de ekphraseis van fotografie door de 
punctum. Van Edward Said Culture et impérialisme (2000) heb ik het  
“contrapunctische lezen” geleend. 
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Het artikel van Sophie Bertho, “Asservir l’image, fonctions du ta-
bleau dans le récit”, heeft mij de mogelijkheid geboden om de functie van 
de ekphrasis onder te verdelen in vier soorten: de psychologische functie, 
de retorische functie, de structurele functie en de ontologische functie. Om 
in staat te zijn te weten of de romans van Andreï Makine als archieven van 
de geschiedenis beschouwd kunnen worden, heb ik de concepten van ge-
schiedenis en geheugen, zoals ik ze gebruik, uitgelegd. Daarvoor heb ik 
gesteund op Pierre Nora’s Les Lieux de mémoire (1997), Jacques Le 
Goff’s Histoire et mémoire (1988), Paul Ricœurs La Mémoire, l’histoire, 
l’oubli (2000), Maurice Halbwachs’ La Mémoire collective (1950) en 
Jean-Yves et Marc Tadié’s Le Sens de la mémoire (1999).

In de derde sectie heb ik de foto’s en hun functies bestudeerd. In ge-
val van de psychologische functie is de foto volledig afhankelijk van het 
personage. Het verstekt de vertellersstem en breidt de karakteriserende van 
dit personage uit. Door  gebruik te maken van visualisatie, laat de auteur 
“zien”. Het effect daarvan is dat zodoende alles reëler wordt. Daardoor 
wordt alles ook waarschijnlijker zonder langdradige uitleg. De auteur ver-
mijdt het gebeuren te becommentariëren, wat ten goede komt aan het be-
schrevene. Met de retorisch functie wordt er een overtuigend en op gevoel 
werkend effect bereikt op het personage. Wat op zijn beurt verdere ont-
wentelingen tot gevolg heeft. De structurele functie is meer een “mise en 
abyme” [het Droste-effect], of op zijn minst worden bepaalde aspecten van 
het verhaal in de beschrijving van de foto zichtbaar. En tenslotte wordt er 
met de ontologische functie een stilstand bereikt. De foto wordt een sym-
bool van het hele oeuvre. 

In alle vier functies laten de ekphraseis van foto’s een dialectiek tus-
sen de tegenwoordig tijd en het verleden zien. Op het niveau van het ver-
haal helpen de ekphraseis soms met de bewustwording van het personage. 
Andere keren zijn ze de bewaarder van het geheugen. De rol van de foto-
grafie speelt zich meestal af op een chronologisch vlak.

De vierde sectie bevat de analyse van de films, verdeeld over twee hoofd-
stukken. In hoofdstuk IX heb ik de Russische films geanalyseerd. Na een 
korte beschrijving van de Russische cinema, waarvan ik de gegevens ont-
leend heb aan Gels et dégels. Une autre histoire du cinéma soviétique
(2002) van Bernard Eisenschitz, heb ik in eerste instantie de documentai-
res bestudeerd. De ekphraseis van films zijn multifunctioneel. Maar er is 
gebleken dat er een conflict ontstaat tussen collectief en individueel ge-
heugen en dat wordt door de documentaires geïllustreerd. Aan de hand van 
de Russische documentaires, laat Makine zien dat het collectieve geheugen 
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gefabriceerd is (meestal door propaganda). Door de ekphraseis van de 
films, is hij in staat te zeggen wat hij anders misschien niet zou kunnen 
zeggen.  In hoofdstuk X heb ik de Franse films bestudeerd.  Het zijn voor-
al de films van de acteur Jean-Paul Belmondo die gebaseerd zijn op fictie. 
Ik heb aan de hand van Stars and Stardom in French Cinema (2005) van 
Ginette Vincendeau een korte beschrijving neergezet van de Franse cine-
ma. Ik heb ook laten zien wat het verschil is tussen de Franse en de Russi-
sche cinema. Ik heb ook grote aandacht geschonken aan de rol die door 
Jean-Paul Belmondo wordt gespeeld in Au Temps du fleuve Amour. In de 
Franse documentaire speelt zich af een enorm conflict tussen het collectie-
ve geheugen van Frankrijk en dat van Rusland. De rol van de ekphraseis 
van films speelt zich grotendeels af op het ruimtelijke vlak. 

De vijfde sectie betreft de muziek. Ik heb kunnen vaststellen dat de musi-
cus nooit een bekende figuur is. Daaren tegen worden wel verschillende 
bekende persoon geciteerd in muzikaale ekphraseis. Het gebeurde door 
onder andere hun naam. In Confession d’un porte-drapeau déchu, bijvoor-
beeld, noemt de narrateur veldmaarschalk Vorochilov, en in La Musique 
d’une vie generaal Toukhachevski. Het aanhalen van hun naam is tevens 
een culturele en historische grenssteen. dat is ook het geval met Rachma-
ninov in La Musique d’une vie. Voorts worden er weinig zinspelingen ge-
maakt op klassieke muziek. De musici zijn “komsomols”, die de tamboer 
en de trompet spelen zoals in Confession d’un porte-drapeau déchu, pia-
nisten in La Musique d’une vie en Le Crime d’Olga Arbélina, een veron-
dersteld zangeres in La Terre et le ciel de Jacques Dorme. Tenslotte treedt 
in Au temps du fleuve Amour een onbekende zangeres op. Een tweede op-
merking is op zijn plaats: de instrumenten in de romans zijn altijd akoes-
tisch. De menselijke stem zingt populaire liedjes en kinderliedjes. Soms 
live, soms op de radio.

Aangepast aan de meest verschillende menselijke situaties is het lied 
aanwezig in alle beschavingen en begeleidt het alle activiteiten gepaard 
aan de mens. Evenwel is de oudste vorm, het gekroonde lied, afwezig in 
de Makiniaanse romans, terwijl iconen ruim in ekphraseis van foto's of van 
films worden vertegenwoordigd, waarin de acteur Belmondo als icoon 
fungeert. Behalve de Franse nationale lofzang, hebben enkele volksliede-
ren er recht van stad. Deze zijn of een gekleurde Russische rengaine van 
Sovjet-propaganda, of melancholische liedjes voor het kampvuur, of nog 
van oude Franse of Russische volksballades. Men vindt er eveneens melo-
dieën van jazz in terug, en liederen van zeelieden. De ekphraseis betreffen 
wat men in het algemeen ontspanningsliederen noemt. Deze liederen dra-
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gen gewoonlijk aan de identiteit-uitwerking van de figuren bij. In deze 
functie vervult de Franse nationale lofzang, La Marseillaise, zijn dienst, 
alsmede Aux Marches du palais en andere aangehaald maar ongenoemd
gebleven liederen. 

Muzikale ekphraseis komen in verschillende vormen voor. In aanha-
ling van vormen van tekst, van lied, van strofes die vaak door de auteur als 
refrein gespreid tijdens het werk dienen. Inwijding van een thema dat on-
der verschillende veranderingen tijdens de bladzijdes een invloed heeft, 
zijn zij het punt van focus en dat buigen zich in volgende ekphraseis een 
gelijksoortig thema in een reeks van verschillende tonaliteiten ontplooit. 
Afgezien van de gedaante van de musicus, zangeres of instrumentalist, kan 
een muzikale ekphrasis eveneens uit mondelinge muziek bestaan.

Als de muzikale aanhalingen vaak naar de liefde verwijzen of van de 
zuivere propaganda zijn, waarvan de leugen in de confrontatie met het 
dagelijkse uitbreekt, doorschijnt ook de politiek regelmatig. Uiteindelijk  
kan, evenals ekphraseis van foto's en van films, de functie van muzikale 
ekphraseis psychologisch, retorisch, structureel of ontologisch zijn. An-
derzijds kunnen deze, ongeacht de functie van muzikale ekphraseis in het 
werk, niet, in de zin van de oude retorica, zonder het inzicht in de roman 
waarin zij worden opgenomen te benadelen, losgemaakt worden.

Een van de vragen die ik me bij de invoering van deze sectie heb ge-
steld betreft de veronderstelling van Combarieu, volgens welke de wereld 
van de klanken zich langs twee parallellen ontwikkelt. De een aan intellec-
tuele hoofdtrek, zou die van de literatuur, en de andere aan emotionele 
overheersing, die van de muziek zijn. Welke hoofdtrek heeft de overhand 
in muzikale ekphraseis van Andreï Makine, die de literatuur en de muziek 
samenvoegen? Daarop denk ik te kunnen antwoorden dat beide hoofdtrek-
ken zich in ekphraseis compenseren waar zij verstrengeld zijn. Beurtelings 
zijn enerzijds de gevoelens uitgesproken die door het beluisteren worden 
veroorzaakt, wat ik van het gebied van de ontroering en nadien in emotio-
nele hoofdtrek catalogiseer, en anderzijds de geanalyseerde discussies en 
de gevoelens, wat ik als de intellectuele hoofdtrek van deze ekphraseis 
overweeg.

De wereld die door Makine wordt beschreven, is de Sovjet-wereld 
waar de muziek een rol van belang heeft. Makine raakt met zijn muzikale 
ekphraseis in aanvang niet alleen de esthetica van de literatuur en het 
schrift, maar ook de betrokken ethische en politieke inzet. Zoals Camille 
Dumoulié het in Fascinations musicales. Musique, littérature et filosofie
[Muzikale Aantrekkingskracht. De muziek, de literatuur en de filosofie] 
uit: "de muziek is, zoals de geschiedenis van het fascisme ervan getuigt, 
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een instrument van politieke aantrekkingskracht van de massa's geweest. 
En zij is nog een werktuig van het nieuwe totalitarisme, dat de eigentijdse 
kapitalistische mondialisering kenmerkt"1. Hoewel alle ekphraseis bij 
meerderheid op de spatio-temporel-hoofdlijn evolueren, bewijzen sommi-
ge ekphraseis, die zich op de hoofdlijn geheugen/geschiedenis profileren, 
de macht van de propaganda muziek. En Makine speelt aldus de archivaris 
van de geschiedenis.

De aanhalingen zijn gewoonlijk, zoals ik zojuist heb gezegd, aanha-
lingen van teksten van liederen. Maar er zijn ook er die zich beperken tot 
de titel van  een stuk. Dat is bijvoorbeeld het geval in La Musique d’une 
vie, met de tango Regard de velours [De Blik van fluweel], of in Het 
Franse Testament waar La Marseillaise met naam en toenaam door Char-
lotte wordt vermeld. In bijna alle gevallen die in de hoofdstukken van deze 
afdeling worden bestudeerd, hebben de aanhalingen een satirische conno-
tatie. Maar dat is niet het geval met de vocale muziek. Daarvan, denk ik 
met omzichtigheid te kunnen besluiten echter, dat de muzikale aanhalin-
gen aan een ander voornemen van de auteur gehoorzamen, dan de vocale  
muziek of dan ekphraseis van de gedaante van de musicus. De gedaante 
van de musicus dient immers de identiteit-uitwerking, of de breuk van het 
figuur. De vocale muziek dient om aan de lezer de akoestische versiering 
te laten horen waarin het figuur wordt gedompeld. Maar de aanhaling 
wordt door Makine meestal als ironie op de Sovjet-regering gebruikt.

Uit voorgaande begint de diepe betekenis van de poetico-filosofische op-
vatting van het werk te blijken. Door deze studie, immers, blijkt het maki-
niaans werk scharnier tussen heelallen te zijn: die van de vroegere USSR en 
die van de rest van de wereld, vooral het westen met in congruent onder-
deel Frankrijk omvat. Ik gebruik de uitdrukking "rest van de wereld", want 
het gaat niet alleen om Frankrijk, zoals in Het Franse Testament, noch pm 
het westen zoals in Au temps du fleuve Amour kon worden aangetoond, 
maar ook van de VS, Latijns-Amerika en Afrika, zoals Requiem pour l’Est
en L’Amour humain bewijzen. Anderzijds vindt de actie van verschillende 
romans volledig in USSR plaats.

Door de aldus bestreken topografie, neemt het werk van Andreï Ma-
kine zeker een unieke plaats in in de eigentijdse literatuur, en de auteur 
verschilt in het algemeen ruim van de meertalige auteurs, die hun heelal 
gewoonlijk in hoogstens twee landen plaatsen. Dat is eveneens het geval 

1 Camille Dumoulié ed., Fascination musicale. Musique, littérature et philosophie, Paris, 
Desjonquières, 2006, p. 9.
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bij de Franse-Russische auteurs die meestal dialectisch Frankrijk-Rusland 
verkennen. Makine verschilt van de andere Franstalige auteurs door de 
traditie van de interculturele betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland, 
maar ook door zijn gebruik van ekphraseis waarin zich de werkelijke twee-
taligheid van de auteur weerspiegelt. De studie van de tweetaligheid in de 
romans heeft voorts uitgewezen dat Makine over tweetaligheid van ver-
schillende aspecten schrijft. Maar de sociaal-culturele tweetaligheid is die 
die zich voornamelijk in ekphraseis weer bevindt dat het van film, muziek 
of foto's is. Zelfs vertaalt de gedaante van de musicus twee sociaal-
cultureel heelal.

Een belangrijke troef van Andreï Makine is de grensoverschrijden-
heid van de kunsten, door middel van ekphrasis, waarbij hij een starre af-
bakening van de over het algemeen toegelaten grenzen heeft omzeild. Zo-
als ik reeds herhaaldelijk heb aangegeven, kan de auteur door ekphraseis 
lange verwikkelingen die het verhaal verzwaren vermijden. Anderzijds 
laten  deze ekphraseis, van muziek, films of foto's, vaak een ironische so-
ciale kritiek doorklinken. Het is waarschijnlijk daarvoor dat hun afschaf-
fing ondenkbaar is. Het gaat geenszins om de  literaire waarden van de 
beschrijvende stukken, die zijn opgesteld om het talent van de auteur te 
onderstrepen. Nee het talent van Makine berust elders. En wel in een blik-
semsnelle handigheid, typisch makiniaans, om deze absoluut noodzakelij-
ke juwelen voor het inzicht in het verhaal zodanig te plaatsen dat hun inte-
gratie onmerkbaar wordt. De functie van ekphrasis, is op zo natuurlijke 
wijze in de tekst verweven, dat zij aan de talrijke kritiek van het werk is 
ontsnapt.

Nochtans onderscheiden de ondeelbaar punten van focus, na mijn 
studie, zich in het conflict tussen het individuele en het collectieve geheu-
gen voornamelijk in de ekphraseis van films. Deze bieden Makine boven-
dien de mogelijkheid om het geheugen op te frissen, door bijvoorbeeld de 
rol die door het sovjetleger gedurende de Tweede wereldoorlog met "Le 
Prix du retard [de Prijs van de achterstand]" wordt gespeeld. In ekphraseis 
wordt de werkelijk tweetaligheid van de auteur weergegeven in een cultu-
rele tweetaligheid.

Het belang van mijn standpunt berust, in eerste instantie, op mijn al-
gemene benadering van het werk van Andreï Makine. Immers, waar ver-
schillende onderzoekers de muziek, de foto's of de film in verschillende 
romans, (respectievelijk La Fille d’un héros de l’Union soviétique,Le Tes-
tament français en Au temps du fleuve Amour) hebben aangestipt, had 
geen enkele onderzoeker tot nu toe de synergie tussen de drie kunsten ont-
dekt, en het belang van hun beschrijvingen in het werk geanalyseerd. Op 
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dezelfde manier was de tweetaligheid van de auteur, die in verschillende 
artikelen wordt vermeld, altijd gerlateerd aan twee talen: het Frans als uit-
drukkingstaal en het Russisch als moedertaal van de auteur. Maar altijd zo 
als Bakhtine tweetaligheid in zijn artikelen behandeld, want de bakhtini-
aanse theorie gaat over eentalige auteurs, in hun geschriften, voor zijn de-
monstratie. De bijzondigheid van mijn standpunt berust eveneens in de 
uitbreiding van dit bakhtiniaanse werktuig door het adequaat te maken 
voor de analyse van de teksten van tweetalige auteurs. Anderzijds werd de 
uitdrukking van de letterlijk tweetaligheid van de auteur nooit met de be-
schrijvingen in verband gebracht, terwijl het belang zo fundamenteel voor 
het inzicht in het makiniaanse werk is. Zo hoop ik een opening aan de op-
bouw van de theorie van het onderwerp te hebben verwezenlijken.

Mijn analyse brengt natuurlijk slechts een gering hoeveelheid van de 
functies van ekphraseis naar voren. Een mogelijk vervolg zou voor een 
cinefiele kritiek zijn, de sovjetfilms te identificeren die in ekphraseis er 
voorkomen, om de intertekstuele banden met de romans te ontwarren. Op 
dezelfde manier zou een Slaviste de intertekstuele betrekkingen tussen 
muzikale ekphraseis en de verhalen kunnen opstellen. Bijvoorbeeld, wor-
den ekphraseis onder vormen van muzikale aanhalingen, meestal op satiri-
sche en ironische wijze in kritiek van de sovjetregering gebruikt. De iden-
tificatie van de originele teksten zou waarschijnlijk talloze intertekstuele 
band laten opduiken. Dat zou eveneens het geval zijn bij een diepgaande 
studie waarin de Russische literatuur met de romans wordt vergeleken. 
Makine is een schrijver met een grote beheersing van de draad van het 
verhaal en zo'n strengheid is een noodzakelijk kunnen om een trouw aan 
de muzikale vorm uit te spreken, hetgeen zou kunnen betekenen dat deze 
onderliggend aan de samenstelling van bepaalde romans is. Net zoveel 
mogelijkheden die het kader van mijn huidig werk en mijn capaciteiten 
van analyse overschrijden. Evenwel hoop ik tot de opbouw van de theorie 
omtrent het werk van Andreï Makine bijgedragen te hebben en enkele late-
re mogelijkheden voor onderzoeken geleverd hebben.






